
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา วิทยาศาสตร์ (ONET) 

 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/3)  
  
1. ถาพอแมมีหมูเลือด A และ B และทั้งสองคนเปนพันธุแท ลูกจะมีหมูเลือดใดไมได 
 1) หมู A 2) หมู B 3) หมู AB 4) หมู O  
2. ขอใดเปนลักษณะของกลุมประชากรที่กําลังเกิดวิวัฒนาการ 
  I  มีอัตราการเกิดสูง 
  II  มีจีโนไทปหลากหลายในกลุมประชากร 
  III  มีการอยูรอดที่แตกตางกัน 
 1) I และ II 2) I และ III 3) II และ III 4) I, II และ III  
3. การที่หัวเขากระตุกเวลาถูกเคาะในขณะเผลอ เปนผลจากการทํางานของสวนใด 
 1) Autonomic system 
 2) Sympathetic nerve 
 3) เสนประสาทสันหลังและไขสันหลัง 
 4) เสนประสาทสันหลังบริเวณขาและสันหลัง  
4. ขอใดไมใชประโยชนของแกสฮีเลียม 
 1) ใชบรรจุในหลอดไฟนีออนเพื่อใหแสงสีชมพู 
 2) ใชบรรจุในถังประดาน้ํารวมกับแกสออกซิเจนเพื่อปองกันการเกิดโรคเบนด 
 3) ใชบรรจุในบอลลูนและลูกโปงสวรรคเพื่อใหลอยอยูในอากาศได 
 4) ใชในทางการแพทยเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง  
5. ปฏิกิริยาในขอใดเกี่ยวของกับการทําเนยเทียม 
 1) ไฮเดรชัน (Hydration) 
 2) ไฮโดรฮาโลจิเนชัน (Hydrohalogenation) 
 3) ฮาโลจิเนชัน (Halogenation) 
 4) ไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation)  
6. ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก ขอมูลที่ใชบอกตําแหนงของ

ธาตุในตารางธาตุ ขอใดถูก 
 1) จํานวนของระดับพลังงานใชบอกคาบ สวนจํานวนของเวเลนซอิเล็กตรอนใช

บอกหมูของธาตุ 
 2) จํานวนของระดับพลังงานใชบอกหมูของธาตุ สวนจํานวนของเวเลนซ-

อิเล็กตรอนใชบอกคาบ 
 3) จํานวนของระดับพลังงานใชบอกชนิดของธาตุ สวนจํานวนของเวเลนซ-

อิเล็กตรอนใชบอกปฏิกิริยาของธาตุ 
 4) จํานวนของระดับพลังงานใชบอกปฏิกิริยาของธาตุ สวนจํานวนของเวเลนซ-

อิเล็กตรอนใชบอกชนิดของธาตุ  
7. คาบในการแกวงแบบฮารมอนิกอยางงายเทากับ 4 วินาที เวลาในการแกวงจาก 

A ไป B ไป C แลวกลับมายัง B มีคาเทาใด  

A C
B   

 1) 4 วินาที 2) 3 วินาที 3) 2 วินาที 4) 1 วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ไฟฟากระแสตรงไหลผานลวด AB ซึ่งอยูระหวางขั้วแมเหล็ก x และ y เกิดแรง

จากสนามแมเหล็กกระทําตอลวดในทิศออกจากหนากระดาษ ดังรูป ขอใดกลาว
ถูกตอง (ให  แทนทิศพุงออกจากหนากระดาษ)  

A

B

x yF

  
 1) เมื่อใหแทงแมเหล็กเคลื่อนที่อยางอิสระ ขั้ว x จะชี้ไปทางทิศเหนือ 
 2) เมื่อใหแทงแมเหล็กเคลื่อนที่อยางอิสระ ขั้ว y จะชี้ไปทางทิศเหนือ 
 3) เมื่อนําเข็มทิศมาวางใกลขั้วแมเหล็ก x เข็มทิศจะชี้เขาสูขั้วแมเหล็ก x 
 4) ขั้ว x และ y มีแรงดึงดูดพลาสติกที่มีสมบัติเปนกลางทางไฟฟาได   
9. ในการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ขนาดของความเร็วจะเปนอยางไร   

เมื่อเทียบกับการขจัด 
 1) คงที่   2) แปรผันตรงกับการขจัด 
 3) แปรผกผันกับการขจัด 4) สูงสุดเมื่อการขจัดเปนศูนย  
10. ขอใดคือมาตราที่ใชวัดความเสียหายที่เกิดจากแผนดินไหว 
 1) มาตราเมอรคัลลี่   2) มาตราริกเตอร 
 3) มาตราโมเมนต   4) มาตรานิวตัน  
11. ซากดึกดําบรรพของไดโนเสารที่พบในประเทศไทย พบในหินชนิดใด 
 1) หินทราย 2) หินปูน 3) หินดินดาน 4) หินออน 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 4) หมู O 
   หากพอแมมีหมูเลือด A และ B ที่เปนพันธุแท แสดงวาจะไมมีอัลลีล 

i เลย ดังนั้นลูกจะเปนหมู O ไมได  
2. เฉลย 4) I, II และ III 
   กลุมประชากรที่กําลังเกิดวิวัฒนาการจะมีความหลากหลาย และมี

การอยูรอดที่แตกตางกัน โดยที่จะมีอัตราการเกิดสูง เพื่อทําใหสิ่งมีชีวิตตอง
ตอสูเพื่อความอยูรอดในแหลงอาหารที่มีจํากัด และทําใหกระบวนการคัดเลือก
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้นๆ คงอยูตอไปได  

3. เฉลย 3) เสนประสาทสันหลังและไขสันหลัง 
   หัวเขากระตุกเวลาถูกเคาะในขณะเผลอจัดเปน Reflex Action มี

ศูนยกลางสําหรับประสานงานอยูที่ไขสันหลัง (Spinal Cord) ซึ่งเปนศูนยกลาง
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ดังนั้นหัวเขากระตุกเวลาถูกเคาะ จึงเปนการ
ตอบสนองแบบทันทีทันใด โดยสมองไมไดสั่งงาน 

4. เฉลย 4) ใชในทางการแพทยเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง 
   ฮีเลียมเปนแกสเฉื่อยซึ่งใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท ตั้งแตการ

อัดฮีเลียมเขาไปในหลอดไฟนีออนเพื่อใหแสงสีชมพู การบรรจุรวมกับออกซิเจน
ในถังประดาน้ําเพื่อปองกันการเกิดโรคเบนดอันเกิดจากไนโตรเจนในอากาศ 
และปองกันการระเบิดของถัง  รวมถึงใช เปนแกสที่ ทํ า ใหบอลลูนและ
ลูกโปงสวรรคลอยอยูในอากาศได เนื่องจากฮีเลียมมีน้ําหนักเบากวาอากาศ 
ยกเวนการใชงานสําหรับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งตองใชธาตุกัมมันตรังสีในการ
สลายตัวเพื่อปลดปลอยอนุภาคกัมมันตภาพรังสีออกมาเพื่อฆาเซลลมะเร็ง 
(หลักการของการรักษาโรคมะเร็งดวยวิธีการฉายรังสี)  

5. เฉลย 4) ไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation) 
   การทําเนยเทียม คือ การนําไขมันไมอิ่มตัวมาทําปฏิกิริยาการเติมดวย 

H2 โดยมีโลหะ Pt เปนตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งจะทําใหพันธะคูที่อยูในไขมัน        
ไมอิ่มตัวถูกเติม H2 ไปจนหมด สงผลใหไขมันมีความอิ่มตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ปฏิกิริยานี้ เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation)  

6. เฉลย 1) จํานวนของระดับพลังงานใชบอกคาบ สวนจํานวนของเวเลนซอิเล็กตรอน
ใชบอกหมูของธาตุ 

   ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก สามารถใชการ
จัดเรียงที่ถูกตองบอกตําแหนงของธาตุในตารางธาตุได โดยจํานวนของระดับ
พลังงานจะใชในการบอกคาบ สวนจํานวนของเวเลนซอิเล็กตรอนใชสําหรับบอก
หมูของธาตุ  

7. เฉลย 2) 3 วินาที 
   คาบ (T) คือ เวลาในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ 
    T = A วินาที 
   การเคลื่อนที่ A → B → C → B ใชเวลา 4

3 T = 4
3 (4) 

     = 3 วินาที  
8. เฉลย 2) เมื่อใหแทงแมเหล็กเคลื่อนที่อยางอิสระ ขั้ว y จะชี้ไปทางทิศเหนือ  

I
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   ขั้ว x คือ ขั้วใต, ขั้ว y คือ ขั้วเหนือ เมื่อใหแทงแมเหล็กเคลื่อนที่

ไดอิสระ ขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศเหนือ ขั้วใตจะชี้ไปทางทิศใต  
9. เฉลย 4) สูงสุดเมื่อการขจัดเปนศูนย 
   ในการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ความเร็วของวัตถุจะมี

คาสูงสุดเมื่อการขจัดเปนศูนย และความเรงของวัตถุจะสูงสุดเมื่อการขจัดสูงสุด 
โดยมีทิศตรงขาม  

10. เฉลย 1) มาตราเมอรคัลลี่ 
  2) มาตราริกเตอรวัดพลังงานที่ปลอยออกมา 
  3) มาตราโมเมนตวัดพลังงานจากแนวรอยเลื่อน  
11. เฉลย 1) หินทราย 
   ซากดึกดําบรรพของไดโนเสารที่พบในประเทศไทยในภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือพบอยูในชั้นหินทรายและหินทรายแปง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


